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SEÇÃO I

Na exposição Mes-
tres do modernismo, em
cartaz na Estação Pina-
coteca do Estado, o
público poderá conhe-
cer, entre outras, obras
da coleção do casal José
e Paulina Nemirovsky,
com quadros de Tarsila
do Amaral, Di Cavalcanti
e outros ícones do
modernismo. Depois da morte de José
Nemirovsky, em 1987, coube à viúva
administrar o acervo da Fundação José e
Paulina Nemirovsky. "Foram três décadas
de dedicação", costumava dizer Paulina.
A transferência da coleção de 200 obras
para a Pinacoteca, assim como a gestão
da entidade, foram acertadas antes da
morte da psicanalista, no dia 1º. Ainda

Unesp expõe importantes documentos da
história político-social da mulher no País
Cartazes da década de 70 mostram a luta feminina brasileira e integram o acervo
permanente do Centro de Documentação e Memória da universidade

F rases como O trabalho da mulher
em casa, mesmo parecendo que
nada produz, garante a força de

trabalho dos homens e Política com cara
e jeito de mulher são exemplos de pala-
vras de ordem presentes em cartazes
relativos ao Encontro de Mulheres
Trabalhadoras Rurais e ao Dia Inter-
nacional da Mulher, comemorado em 8

de março. A Universidade Estadual
Paulista (Unesp) coloca materiais como
esses à disposição do público.

Os cartazes fazem parte do acervo
permanente do Centro de Documen-
tação e Memória da Unesp (Cedem), na
capital. Dezenas de registros que
expõem a condição da mulher, não ape-
nas como coadjuvantes, mas como pro-

tagonistas da história recente, estão reu-
nidas no local. A visitação e a consulta
são gratuitas. Os textos são acessíveis
também pela Internet.

A coleção de documentos dos anos
70 privilegia movimentos sociais e retra-
ta as mulheres agrupadas em torno de
vários eventos, como o Dia de Protesto
contra a Mortalidade Materna, o Fórum

de Legalização do Aborto, o Movimento
de Solidariedade da Mulher Portuguesa
à Mulher Brasileira e o Congresso da
Mulher Metalúrgica.

Anos de repressão – A participação
política das mulheres no Brasil pode ser
contada, ainda, a partir dos periódicos
(revistas, jornais e boletins) que inte-
gram o acervo. "São relatórios de comi-
tês políticos e outros papéis nos quais
elas relatam os anos da repressão sob o
seu ponto de vista", informa a coorde-
nadora do Cedem, Anna Maria
Martinez Corrêa, que também é histo-
riadora. Assim é possível saber como as
mulheres se organizavam no exílio em
campanhas para combater a repressão e
a tortura, saindo corajosamente em
defesa da democracia e da anistia, como
exibe um cartaz guardado no centro
com os dizeres: Saia da sombra, diga
conosco liberdade.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
Cedem – www.cedem.unesp.br
Praça da Sé, 108 – 1º andar – capital
Tel. (11) 3106-9903
Visitas de segunda a sexta-feira,
das 9 horas às 17h30

Para proporcionar lazer e entretenimen-
to às diferentes comunidades do Estado de
São Paulo, quatro grupos da Escola de
Música do Conservatório Dramático e
Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí, têm
confirmada para este mês a realização de
seis concertos em cidades do interior paulis-
ta. A Orquestra de Sopros Brasileira fará dois.
O primeiro, na cidade de Indaiatuba, neste
domingo. O outro,
em Itu, no dia 17. A
regência ficará a
cargo do maestro
Dario Sotelo. No dia
19, a Big Band
SamJazz, um dos gru-
pos mais tradicionais
da escola de música,
se apresenta em São
José dos Campos. A

Grupos do Conservatório de
Tatuí se apresentam no interior

coordenação é de Sérgio Gonçalves. No dia
seguinte, a cidade de Bauru recebe a
Orquestra Sinfônica Paulista, sob a batuta de
Adriano Machado. Para encerrar o circuito
de concertos, a Banda Sinfônica Jovem, com
regência do maestro José Antônio Pereira.
No dia 21, estarão na cidade de Iperó e, no
dia 27, em Águas de Lindóia. Essa série de
apresentações faz parte do trabalho de

difusão do ensino
do Conservatório e
ocorre em ocasiões
especiais, como ani-
versário de funda-
ção ou emancipação
do município e fes-
tas solenes.
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Mostra na Estação Pinacoteca
exibe obras do casal Nemirovsky

não foi definida a
data em que o acer-
vo e a sede adminis-
trativa da fundação
ocuparão o segundo
andar da Estação
Pinacoteca. 
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SERVIÇO
Exposição Mestres do Modernismo 
Local: Estação Pinacoteca do Estado – Largo
General Osório, 66 – Luz, ao lado da Sala São
Paulo, no Complexo Cultural Estação Júlio
Prestes Preço: R$ 4,00 (grátis aos sábados)
Data: Até o dia 26 de junho
Horário: De terça-feira a domingo,
das 10 às 18 horas
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Orquestra Sinfônica Paulista, em Bauru


